“O que significa dar aula?”.
Dar aula é diferente de ser Professor;
Dar aula é ouvir antes de falar;
Dar aula é entender antes de avaliar;
Dar aula é conhecer o aluno e junto com ele
promover ação de aprendizagem;
Dar aula é envolver os alunos no assunto
abordado
Dar aula não é ser mestre da fala e nem ter voz
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bonita;
Dar aula é conhecer a questão antes de aplicá-la;
Dar aula não é só usar saliva, quadro e giz, e não

EDJÁRIA SILVA CHAGAS
Secretária Adjunta da Educação

é só usar o telão e slides do Power Point;
Dar aula é envolver, é participar é criar,
improvisar, reinventar;
Dar aula não é usar do faz de conta;
Dar aula é Compreender seu aluno, olhar nos
seus olhos e conhecer os seus segredos; é fazer
confissões;

Dar aula não é sentar na frente e deixar o aluno
escrever no quadro e depois sair;
Dar aula não é só preparar o aluno para o
vestibular, mas para a vida, para viver o hoje e
defender-se no amanhã;
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Dar aula é saber quando calar e ouvir;
Dar aula é contar, fazer viagem, é envolver os
aprendizes numa aventura;
Dar aula é antes de tudo uma profissão de amor,
coragem e determinação.
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OBJETIVOS

JUSTIFICATIVA
A Prefeitura Municipal de Rosário do
Catete, por meio da Secretaria Municipal da
Educação, promoverá no período de 24 a 26
de março, no auditório da Câmara Municipal
de Vereadores, a Semana Pedagógica 2021,
com a temática “É preciso (Re)pensar, (Re)
planejar e (Re)inventar, educando para um
novo tempo!”.
A Semana Pedagógica é um
momento coletivo de formação continuada
onde professores e gestores da rede municipal
de ensino de Rosário do Catete se reúnem
com o objetivo de refletir sobre as questões
educacionais que serão relevantes ao ano
letivo que se inicia.
No ano de 2021, propomos uma
reflexão sobre o cenário educacional durante a
pandemia de covid-19, provocando os
professores e gestores a (Re) pensar os planos
de ensino e as Propostas Pedagógicas das
unidades de ensino, (Re) planejá- los e (Re)
inventá- los.
Neste espaço privilegiado de acesso
ao conhecimento teremos também como
enfoque o cuidado com a saúde mental dos
profissionais e suas relações interpessoais.
Por fim, pensamos a Semana
Pedagógica como um espaço apropriado para
o debate e aprimoramento do conhecimento,
vislumbrando a construção de novas
possibilidades no fazer pedagógico e no
processo ensino- aprendizagem.

- Promover reflexões sobre o cenário
educacional durante a pandemia de covid-19 na
rede municipal de ensino;
- Motivar professores e outros profissionais da
educação para um retorno seguro e empático;
- (Re)pensar os planos de ensino e as Propostas
Pedagógicas das Unidades de Ensino;
- (Re)Planejar as ações pedagógicas
observando os direitos de aprendizagem
propostos pela BNCC e o Currículo de Sergipe;



Dia: 25/03 - (quinta-feira) - Manhã

Local: Auditório da Câmara Municipal de
Vereadores
07h – Acolhimento
08h – Palestra: “Psicologia Positiva e a
ansiedade durante e pós covid-19”.
Palestrante: Dr. Alvaci Resende
10h – Palestra: “Ensino Híbrido em
Rosário do Catete”.
Palestrante: Prof. Juarez Ferreira de

PÚBLICO ALVO:
Professores e Gestores

PROGRAMAÇÃO


Dia: 24/03 - (quarta-feira) - Manhã

Oliveira


Dia: 26/03 - (sexta-feira) - Manhã

Local:

Auditório Câmara Municipal de

Rosário do Catete—SE.
Local: Auditório da Câmara Municipal de

07h – Acolhimento

Vereadores

08h – Apresentação do Projeto “Instituto

07h – Acolhimento

Estre nas Escolas”.

08h00min – Pronunciamentos

Palestrante: Bruno Villaça Gonçalves

08h30min – Diretrizes gerais para o Sistema

09h30min – Diretrizes Pedagógicas para o

Municipal de Ensino.

Planejamento

Ministrante: Elton Lima da Silva (Secretário

Ensino.

Municipal de Educação)

Ministrante: Eline Costa Macêdo Lima

09h – Palestra “Eu sou o vencedor!”

(Diretora da Educação Básica)

Palestrante: Master Coah Robério Silva

da

Rede

Municipal

de

